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Beste vrijwilligers, 
 

We gaan op naar het jaar 2018. Deze nieuwsbrief bevat nuttige informatie van en nieuws over 
Synthese.  
 
Synthese heeft als organisatie in de overgang van 2017 naar 2018 te maken met een aantal 
veranderingen. Onze maatschappelijk werkers in Horst aan de Maas gaan ons verlaten en komen 
in dienst van deze gemeente. In Venlo helpen we samen met vijf andere organisaties mee om 
voorzieningen, zoals algemeen maatschappelijk werk zonder drempel beschikbaar te stellen aan 
inwoners.  
 
Ik mocht laatst een deel meemaken van de vrijwilligersdag in de gemeente Beesel.  
Leuk om met een aantal van jullie nader kennis te maken en samen plezier te hebben.  
 
De politie in Venray/Gennep heeft onze buurtbemiddelaars, onze vrijwilligers-collega’s,  
een prijs gegeven; de dialoog-award. Van harte gefeliciteerd, ik ben trots op jullie!  
 
En we staan stil bij de koninklijke onderscheiding die Theo Lamers mocht ontvangen.  
 
We zijn gelukkig met onze tevreden medewerkers en ook jullie als vrijwilligers geven in de enquête 
aan tevreden te zijn over onze ondersteuning. Ons idee is dat tevreden werkers ook tevreden 
inwoners ontmoeten en daar doen we het met elkaar allemaal voor.  
 
Inmiddels is het eerste vrijwilligerspanel geweest, dat gaf inspiratie; fijn! Nogmaals de oproep:  
heb je belangstelling voor het panel of heb je gewoon goede ideeën? Meld je bij Gert of bij je 
coördinator. Ook als dingen niet goed gaan of beter kunnen; laat het ons alsjeblieft weten. 
 
Gert vertelt verderop dat we een opleidings- en ontwikkelingsfonds  
voor vrijwilligers van Synthese hebben kunnen oprichten. Daar ben  
ik heel dankbaar voor. Het fonds is een mooi instrument wat  
jou in de gelegenheid stelt om jezelf te scholen of je op een  
andere manier te ontwikkelen. De NIBUD training voor vrij- 
willigers van de thuisadministratie wordt er speciaal uitgelicht. 
 
Zoals beloofd vertellen een aantal innovatieprojecten wat  
ze dit jaar ontwikkeld hebben en wat we daar aan gaan  
hebben de komende tijd.  
 
Verder een stukje over taalcoaches in de gemeente Leudal.  
 
In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe business controller  
(Koen van den Berkmortel) en de nieuwe teamleider  
(Cindy van Erp) zich voor. 
 
Ik wens iedereen goede feestdagen en een gezond 2018. 
 

Wim Gort, 
directeur-bestuurder. 
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 We hebben op dit moment 34 vrijwilligersgroepen. 

 

 Binnen deze groepen zijn 234 vrijwilligers actief. 

 

 We werken in de gemeente Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Mook en 

Middelaar, Venlo en Venray.  

 

 Voor actuele nieuwsberichten zie www.synthese.nl.  

 
 Per 01-01-2018 hebben we een nieuwe website. 

 
 Wij zijn ook te volgen op Facebook (Synthese thuis in je wijk)  

en Twitter (@SyntheseWelzijn). 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat je op onze website bij 
‘Nieuws’ veel leuke berichten over  

Synthese kunt vinden. Deze berichten 
worden ook gedeeld op onze facebook 

pagina en via twitter. Als je zelf een leuk 
bericht hebt voor op de  

website, bijvoorbeeld een geslaagde  
activiteit of een mooi verhaal binnen het 
vrijwilligerswerk (met eventueel foto’s), 

dan kunt je een mail sturen naar  
webmaster@synthese.nl 

http://www.synthese.nl/
mailto:webmaster@synthese.nl
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Ook in 2017 zijn alle Synthese-vrijwilligers weer gevraagd hun ervaringen als vrijwilliger met ons te 

delen. Zoals in de vorige Nieuwsbrief beloofd, onderstaand in het kort de uitkomsten. 

Dit jaar hebben 93 vrijwilligers de enquête ingevuld teruggestuurd. Dat levert een respons op van 

41% hetgeen vergelijkbaar is met vorig jaar. 

 

Op de eerste plaats wil ik alle vrijwilligers die de moeite hebben genomen de vragenlijst in te vullen 

hartelijk danken daarvoor. We stellen de feedback enorm op prijs en jullie helpen ons hiermee om 

het vrijwilligersbeleid van Synthese steeds beter af te stemmen op jullie wensen en behoeften. 

 

Hieronder zal ik enkele belangrijke punten kort toelichten. 

Heb je interesse in andere onderdelen of in de specifieke uitkomsten van jouw locatie?  

Geef dit dan aan bij je coördinator, zodat het besproken kan worden in een volgend overleg. 

 

 Het merendeel van jullie doet dit vrijwilligerswerk omdat jullie het interessant vinden, het als 
een zinvolle tijdsbesteding zien en vooral om anderen te helpen c.q. iets voor de maatschap-
pij te doen. 

 Ongeveer de helft van jullie is <4 uur per week bezig met het vrijwilligerswerk, 35% 4-12 uur 
en 15% maar liefst > 12 uur per week. 

 Belangrijke aspecten van het vrijwilligerswerk zijn m.n.: ruimte voor eigen verantwoordelijk-
heid, waardering van cliënten, zelf kunnen bepalen wat u doet, begeleiding Synthese en het 
aantal uren zelf bepalen. Een financiële vergoeding is in deze meting als het minst belangrijk 
naar voren gekomen (evenals in voorgaande jaren). 

 T.a.v. de begeleiding vanuit Synthese zijn jullie tevreden (score > 90%): duidelijke verwach-
tingen, ergens terecht kunnen met vragen/problemen en een prettige samenwerking. Hoewel 
>80% tevredenheid scoren de volgende onderdelen het laagst: voldoende begeleiding en dui-
delijke taakverdeling. 

 Qua ontwikkeling geeft 39% aan dat ze minder of niet tevreden zijn over de scholings- en ont-
wikkelingsmogelijkheden. Ik nodig jullie uit dit punt bespreekbaar te maken met jullie coördi-
nator of, indien nodig, rechtstreeks bij mij! Er zijn wel degelijk goede mogelijkheden. 

 Overige: 96% van jullie geeft aan dat het vrijwilligerswerk aansluit bij de interesse. 85% geeft 
aan voldoende waardering van Synthese te ontvangen voor het vrijwilligerswerk. Als jullie 
voorstellen en ideeën hebben om dit verderop te krikken richting de 100% hou ik me aanbe-
volen. 79% geeft aan voldoende waardering van cliënten te ontvangen. 

 

Los van de jaarlijkse vragenlijst zijn de coördinatoren én ik altijd bereikbaar voor op- en aanmerkin-

gen om het vrijwilligerswerk en jullie ervaringen daarmee verder te verbeteren. 

 

Gert van der Steen, 

Aandachtsfunctionaris  

Synthese-Vrijwilligerszaken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA35qw2anXAhWLjKQKHb2cB0cQjRwIBw&url=http://www.lisevanlerberghe.com/portfolio-posts/postkaart-voor-vrijwilligers-wakker-voor-vrede/&psig=AOvVaw0Ss_0vk72xPTnVdwvJYX2J&ust=1510048939932630
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In samenwerking met het NIBUD organiseert Synthese voor de vrijwilligers van de Thuisadministratie 

Horst, Venray, Gennep, Beesel en Leudal een E- Learning Training. Het Nibud heeft deze training 

ontwikkelt dankzij de financiële steun van de Rabobank Foundation en in samenwerking met lande-

lijke vrijwilligersorganisaties.  

De training geeft vrijwilligers voldoende basis kennis en basisvaardigheden om de mensen die zij 

helpen te kunnen ondersteunen op de weg naar (meer) financiële zelfredzaamheid. De training  

bestaat uit twee fysieke bijeenkomsten en 8 individuele online lessen. 

De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op donderdag 12 oktober aan de Bemmelstraat 2 te 

Horst. Het was een mooie ochtend waarin vele thema’s zijn belicht en 18 vrijwilligers interactief en 

actief met elkaar het gesprek zijn aangegaan. Met name de interactie met elkaar is door de vrijwilligers 

als positief alsook leerzaam ervaren.   

Het voornemen van Synthese is deze trainingen, voor vrijwilligers die deze nog niet hebben gevolgd, 

terug te laten komen.  
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Vrijwilligers Venray 
 

Bent u vrijwilliger in de gemeente Venray?  
Dan is het misschien interessant om u aan te melden  

voor de nieuwsbrief van  
‘Match voor vrijwilligers gemeente Venray’  

U wordt dan op de hoogte gehouden van cursussen,  
workshops, bijeenkomsten, e.d. die ze organiseren.  

Aanmelden kan via de website:  
www.vrijwilligerswerkvenray.nl 

 
Zo organiseren ze ook meerdere keren per jaar  

het ‘Vrijwilligers-café’ met verschillende interessante thema’s. 

Hier kan je als vrijwilliger uit de gemeente Venray gratis  

aan deelnemen. Kijk voor datums op hun website. 

Op hun website kun je bekijken wanneer dit is. 
 

http://www.vrijwilligerswerkvenray.nl/
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De kans is groot dat jullie het al hebben gelezen op onze website of via andere media kanalen. 
Maar we willen het graag nogmaals delen via deze nieuwsbrief, omdat we natuurlijk best wel trots 
zijn op onze vrijwilligers. 
 
De vrijwilligers van de Buurtbemiddeling hebben op donderdag 16 november de Dialoog Award in 
ontvangst genomen van politie teamchef Jan de Rooij. 
“De vrijwilligers van buurtbemiddeling doen enorm goed werk” lichtte De Rooij toe. “Zij voorkomen in 
veel gevallen dat incidenten escaleren en er strafrechtelijk moet worden opgetreden. Daarnaast is 
het contact via buurtbemiddeling erg laagdrempelig. Burgers gaan in gesprek met burgers. In plaats 
van de politieman/vrouw die in uniform komt bemiddelen in een conflict. Het zijn vrijwilligers die dit 
werk verzetten, daadwerkelijk de dialoog aangaan en hierdoor het incident klein houden. De vrijwil-
ligers zorgen door het aangaan van de dialoog dat de leefbaarheid in de buurt toeneemt.” 
 
De Dialoog Award is een initiatief van Venray in Dialoog. De stichting wil met de jaarlijkse uitreiking 
van de Dialoog Award het belang van de dialoog voor de samenleving benadrukken.  
Buurtbemiddeling is een initiatief van Synthese. Geschoolde vrijwilligers bemiddelen bij burenruzies 
met als doel conflicten op te lossen, zodat buren weer samen verder kunnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vrijwilligers op de foto zijn Nancy Hermans, Toos Raedts en Dirk Ueberbach. 
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Een op de negen Nederlanders heeft problemen met taal, waardoor ze moeite hebben om mee te 

doen in de maatschappij. Met het project 'taalcoaching op maat' worden inwoners uit Leudal onder-

steund en gecoacht om vaardiger te worden in taal. Omdat de problematiek met taal vaak van ge-

neratie op generatie wordt overgedragen, wordt m.n. ingezet op het gezin en de kinderen. In juli zijn 

Taalvrijwilligers in Leudal van start gegaan met dit project. Om letterlijk de verbinding te zijn tussen 

de mensen en het aanbod of hulpmiddelen in de eigen gemeente. Het is zo moeilijk voor mensen 

om de stap te zetten naar hulp, anderzijds kan het aanbod van hulp dat er voor handen is (o.a. in 

het bibliocenter) moeilijk de doelgroep bereiken. Kortom tijd voor samenwerking en de verbindingen 

te maken.  

De vrijwilliger kan laten zien dat het leuk kan zijn om met taal bezig te zijn in een gezin, of laten zien 

hoe leuk het kan zijn om voor te lezen. Of kan worden gevraagd mee te gaan naar de bibliotheek, 

meehelpen post te lezen of een aanvraag invullen. Zo zijn de hulpvragen en inzet heel divers en 

dus taalcoaching op maat!  

Karin Wollaert: “Sinds de zomervakantie ben ik als taalcoach actief in een Bosnisch gezin.  

Het jongste kind hiervan heeft een grote taalachterstand. Met hem en zijn moeder ben ik eerst naar 

de bibliotheek gegaan om hen te leren hoe ze boekjes kunnen lenen. Ze zijn nu zo ver dat ze dat 

zelfstandig kunnen doen. Nu ben ik bezig om moeder en een ouder broertje te laten zien wat ze  

allemaal met de boekjes kunnen doen om de woordenschat van de jongste telg te vergroten.  

Het is namelijk belangrijk dat extra taalaanbod veelvuldig en kort wordt gegeven.”  
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Op donderdag 30 november vond het eerste vrijwilligerspanel Synthese plaats in Venray,  
georganiseerd door Gert van der Steen. Vanuit de meeste regio’s is er een vrijwilliger aanwezig in 
het panel. 
              
Het was voor ons, als vrijwilligers, prettig om van Gert te horen waarom Synthese gekozen heeft 
voor een vrijwilligerspanel. Vrijwilligers zijn voor Synthese erg belangrijk, men hecht veel waarde 
aan onze mening en taken. De rode draad moet zijn dat medewerkers en vrijwilligers het beleid van 
Synthese op eenzelfde wijze uitdragen bij de cliënten. 
 
Daarnaast hebben we het tevredenheidsonderzoek, dat onder de vrijwilligers gehouden is,  
besproken en geëvalueerd. Er werden kritische opmerkingen gemaakt voor het volgend tevreden-
heidsonderzoek. We hebben gebrainstormd over het Synthese-Vrijwilligersbeleid 2018.  
Een concreet voorgesteld actiepunt; het houden van een exit gesprek op het moment dat een  
vrijwilliger stopt. Dit geeft duidelijkheid.  
 
We hebben tijdens deze eerste bijeenkomst veel informatie gekregen en de afspraak is gemaakt 
dat we 2 keer per jaar bij elkaar komen. Het volgend overleg is op 19 april 2018 om 12.00 uur. 
Voor ons was het een zinvol overleg en we hebben genoeg denkwerk, waar we de volgende  
bijeenkomst weer verder over kunnen praten. 
 
Tiny Aerts en Nic Martens 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Staand v.l.n.r.:  Onny Schretlen (Beesel), Gert van der Steen, Nic Martens (Venray) en Tiny Aerts (Venray). 
Zittend v.l.n.r.:  Karin Wollaert (Leudal) en Arjanne van ’t Klooster (Horst) 
Niet op de foto: Peter Janssen (Gennep) en Francien Gielen (Venray) 
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Op zaterdag 25 november jl. werden de vrijwilligers, verbonden aan Synthese in de gemeente Bee-

sel, in het zonnetje gezet. Kort voor de middag werden de vrijwilligers, die zich het hele jaar door 

inzetten voor de gemeenschap, ontvangen met een glaasje bubbels en een heerlijk brunchbuffet. 

Eenmaal aan de koffie wisselden de aanwezigen kennis uit over de projecten waaraan ze verbon-

den zijn door middel van een digitale quiz.  

 Wat houdt het project OOK in? (Opvoedondersteuning Ouders en Kind) 
 Hoeveel vrijwilligersgroepen zijn er verbonden aan Synthese Beesel? (13)  
 Hoeveel medewerkers heeft het team van Synthese in Beesel? (10).  

 
Zo leerden deelnemers en medewerkers van Synthese elkaar onderling een beetje beter kennen. 

Tot slot was er als speciale verrassing een prachtig optreden van PUUR Theater, het jeugdtheater 

uit Reuver. Ze lieten een voorproefje zien van de voorstellingen die voor het komend seizoen op de 

rol staan; Pinokkio en Spijt van de schrijfster Carry Slee.  

Kortom, er was ruimte voor ontmoeting en uitwisseling. 

De vrijwilligers hebben genoten. 
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Tijdens de lintjesregen op woensdag 26 april is  

Theo Lamers koninklijk onderscheiden.  

 

Theo is al vele jaren vrijwilliger en belastingadviseur bij de  

Papierenbrigade in de gemeente Gennep.  

 

In de ondersteuningsbrief van de voordracht heb ik het 

volgende geschreven: 

“Theo Lamers is sinds de oprichting, oktober 2010, vrijwilliger 

bij de Papierenbrigade. Hij helpt inwoners van de gemeente 

Gennep bij het op orde krijgen van de administratie, het  

aanvragen van financiële regelingen en biedt hulp bij de  

belastingaangifte. Theo helpt bij zoveel meer: hij is de  

vraagbaak voor zijn collega-vrijwilligers als het gaat om  

belastingzaken, maar hij is ook de belangenbehartiger,  

soms de bemiddelaar of de privé chauffeur van zijn klanten.”  

 

Ik heb Theo leren kennen als een ondernemende en betrokken vrijwilliger die bereid is zijn handen 

uit de mouwen te steken. Zijn betrokkenheid bij hulpvragers is groot: hij gaat ervoor en het liefst 

houdt hij het tempo erin. Theo heeft ruime grenzen maar genoeg is genoeg.  

 

In de afgelopen jaren heb ik heel vaak een beroep op Theo gedaan. Daar heeft hij ook altijd gehoor 

aan gegeven; zelfs als er dezelfde dag nog iets gedaan moest worden. 

 

Namens Synthese kan ik u laten weten dat hij in onze ogen een onderscheiding meer dan verdiend 

heeft.  

 

Corry Hopman, 

coördinator vrijwilligers Papierenbrigade. 
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Als innovatiegroep hebben wij binnen Synthese het 

interne en externe hulpverleningsaanbod gericht op 

relatiebegeleiding en echtscheidingen onderzocht. 

Wij kwamen tot de conclusie dat dit aanbod groot is 

en dat sommige interventies extra aandacht  

verdienen. Daarnaast werden we uitgedaagd om  

ons te richten op duurzame relaties, ter voorkoming 

van echtscheidingen.  Waarom? Omdat de kwaliteit 

van de partnerrelatie essentieel is voor ons welzijn, 

hoe beter de relatie, hoe gelukkiger we zijn ook op 

de lange termijn. Mensen met een goede relatie zijn  

tevens gezonder en hebben een hogere levens- 

verwachting dan mensen met een slechte relatie.  

Daarnaast heeft het verbreken van relaties grote gevolgen. Een op de drie huwelijken eindigt in een 

scheiding. Een scheiding is meestal een zeer stressvolle en emotionele achtbaan met vaak grote 

sociale en economische consequenties. Daarbij kunnen echtscheidingen die problematisch  

verlopen veel schade aanrichten bij kinderen. Jaarlijks zijn zo`n 34.000 minderjarige kinderen de 

dupe van een echtscheiding. Kinderen van gescheiden ouders presteren minder goed op school, 

vertonen meer gedragsproblemen en hebben een lager psychologisch welzijn. Investeren in een 

gezonde partnerrelatie verdient dan ook aandacht. Niet door partners te vertellen wat ze moeten 

doen of laten, maar door laagdrempelig hulp en begeleiding te bieden bij het onderhouden van een 

duurzame relatie en bereikbaar te zijn voor iedereen. Daarom ligt nu de focus op de samen- 

werkingsverbanden met externe partijen  om vanuit de behoefte van ouders een interventie te  

ontwikkelen die eraan bijdraagt partnerrelaties duurzaam te laten zijn.  

 

Mochten jullie nog ideeën of tips hebben, laat ze horen!  

 

Marjo Raijmakers  Astrid Janssen 

Bibian de Bever   Dimphy Joosten 

Petra Gerrits   Marlou Groenen 
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Ongeveer 1 op de 5 jongeren in Limburg groeit op met een familielid die langdurig zorg nodig heeft. 

1/3 van deze groep jongeren (tot 24 jaar) ondervindt hiervan op latere leeftijd negatieve gevolgen.  

In het kader van bewustwording en vroeg signalering hebben we samen met jongerenwerkers en 

netwerkpartners interactieve gastlessen ontwikkelt én uitgevoerd op diverse middelbare scholen. 

Leerlingen van middelbare scholen worden zich zo bewust van de zorgende rol die zij zelf en mede-

leerlingen kunnen hebben ten aanzien van hun sociale omgeving. Ook de docenten worden zich 

bewust van jonge mantelzorgers in de klas. De workshops zijn positief geëvalueerd door leerlingen 

en docenten. Naast de gastlessen zijn methodische werkvormen ontwikkelt die gericht zijn op be-

wustwording bij docenten, mentoren, Gezinscoaches en andere professionals die met jongeren 

werken. 

 

Er is ook een behoefteonderzoek uitgezet onder jonge mantelzorgers. Hieruit kwam naar voren dat 

zij behoefte hebben aan een luisterend oor op school, het ontmoeten van andere jonge mantelzor-

gers, een website of app met tips, online chatten met andere jongeren of met een hulpverlener. In 

2018 willen we regionaal bekijken hoe we hier verder handen en voeten aan kunnen geven. 

  

Mantelzorgondersteuners Proteion:     Vera Jacobs, Sanne Giesbers 

Preventiemedewerkers Vincent van Gogh:    Judith Tonnaer 

Docent Dendron-college:      Sanne Cruysberg 

Docent Citaverde-college:      Marjon Beems-Vergeldt, Maria van Deursen 

HBO pedagogiek student:      Susanne Valckx 

Mantelzorgondersteuners en jongerenwerkers Synthese:  Karin Zwart, Saar Bloemers, Corry Hopman, 

Lisa Beijers, Wim Lange, Anja Damhuis 
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Vanuit het innovatieproject is een projectaanvraag gedaan bij het Oranje Fonds om in de Gemeente 

Horst aan de Maas een pilot te starten waarin huiswerkbegeleiding gegeven gaat worden aan  

migrantenkinderen en kinderen met een Nederlandse achtergrond. Twee weken geleden heeft  

Synthese een positief antwoord ontvangen op deze aanvraag.  

 

Op 15 januari 2018 start het project samen met verenigingen en de basisschool.  

Het doel van dit project is om kinderen te begeleiden met hun huiswerk in combinatie met sport / 

ontspanning. Tevens worden ouders gestimuleerd om zich als vrijwilliger in te zetten.  

Hiermee wordt het  integratieproces en de zelfredzaamheid van migranten gestimuleerd en komen 

de inwoners uit Horst via de verenigingen in contact laten komen met migranten.  

Migranten kinderen en hun ouders krijgen meer zelfvertrouwen, meer contacten met andere bewo-

ners en kunnen beter meedoen in de samenleving. 

 

De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) volgt het project en onderzoekt de effecten gedurende het 

project. 

 

Mieke Cruijsberg  Hay Emonts (namens voetbalvereniging Wittenhorst) 

Karin Cortenbach   Wendy Koebrugge (namens de HAN) 

Wim Gort    Annie Korstjaans 
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Synthese heeft enige tijd geleden een legaat ontvangen uit een nalatenschap. Verdere gegevens 

hieromtrent houden we op uitdrukkelijke verzoek stil.  

In overleg met het Synthese-managementteam heb ik dit legaat mogen inzetten om hiermee een 

fonds te creëren waarmee we Synthese-vrijwilligers, die zich verder willen scholen en bekwamen, 

extra kunnen faciliteren.  

Al meerdere jaren is de mogelijkheid tot scholing en ontwikkeling een belangrijk aandachtspunt in 

de rapportages vrijwilligerstevredenheid. Binnen Synthese zijn opleidingen/trainingen in beperkte 

mate altijd al mogelijk en deze worden ook al regelmatig ingezet. Het fonds geeft ons echter de ge-

legenheid hier iets ruimhartiger mee om te gaan. 

Ik ben dan ook blij dat we met de introductie van dit fonds actief aan deze behoefte van onze vrijwil-

ligers tegemoet kunnen komen. 

Tevens worden extra scholingsmogelijkheden in toenemende mate gezien als een bijzondere en 

moderne vorm van vrijwilligerswaardering. 

Hoewel we het gebruik van het fonds allemaal niet te bureaucratisch willen maken moeten er wel 

‘spelregels’ zijn. Onderstaand in het kort de uitgangspunten van de regeling zoals ik die samen met 

het Bedrijfsbureau heb afgesproken. 

Voor vragen/opmerkingen: mail naar g.vandersteen@synthese.nl 

 

Doel:   Opleiding en persoonlijke ontwikkeling van Synthese-vrijwilligers. 

Omschrijving: Met het fonds willen we vrijwilligers stimuleren en ondersteunen om  

specifieke  kennis en competenties te ontwikkelen waardoor ze de kwaliteit en 

effectiviteit van het vrijwilligerswerk verder kunnen vergroten en hun eigen  

inzetbaarheid verder kunnen uitbouwen. Vrijwilligers kunnen een concreet 

voorstel indienen voor het volgen van een opleiding/training die hun verder 

helpt. Het fonds is alleen beschikbaar voor nieuwe opleidingen/trainingen. 

Voor reeds lopende opleidingstrajecten kan dus geen bijdrage meer worden 

aangevraagd. 

Startdatum fonds: 1 januari 2018 

Looptijd fonds: Het betreft een éénmalig fonds dat dus niet zal worden aangevuld.  

De middelen zijn afkomstig uit een legaat; de verstrekker heeft daarbij  

aangegeven verder anoniem te willen blijven. Zodra alle middelen zijn benut 

zal het fonds dus worden opgeheven en komt de regeling te vervallen.  

E.e.a. zal tijdig worden gecommuniceerd. 

Bedragen:  Aanvragen kunnen worden ingediend voor bijdragen van minimaal €250,= en 

maximaal €1000,= per vrijwilliger. Aanvragen < €250,=  kunnen via de  

reguliere weg worden ingediend bij de coördinator die beoordeeld of deze  

geheel of gedeeltelijk uit het activiteitenbudget kan worden betaald.  

Enkel de feitelijk studiekosten komen voor vergoeding in aanmerking.  

Andere kosten zoals materialen en reis- en verblijfkosten niet. 

mailto:g.vandersteen@synthese.nl
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Aanvraagprocedure: Er is een aanvraagformulier dat door de vrijwilliger moet worden ingevuld.  

Dit formulier wordt momenteel in de Synthese-huisstijl omgezet en is voor de 

startdatum beschikbaar. Het formulier dient na invulling en ondertekening te 

worden gemaild/verzonden naar het Synthese-secretariaat  

(email: info@synthese.nl) Het secretariaat stuurt het formulier door naar de  

aandachtsfunctionaris vrijwilligerszaken voor een 1e beoordeling op basis van 

de afgesproken toewijzingscriteria. Daarna gaat het formulier naar de  

teamleider bedrijfsbureau voor finale goedkeuring, berichtgeving en eventuele 

uitbetaling. 

Tijdlijn afhandeling: Besluitvorming en berichtgeving zal in beginsel binnen 2 weken na ontvangst 

van de volledig ingevulde aanvraag worden uitgevoerd. Als dat door  

omstandigheden niet mogelijk is ontvangt aanvrager daarover bericht. 

Betaling:  Na toewijzing kan de vrijwilliger zich bij de opleiding/training aanmelden en de 

betaling uitvoeren. Vervolgens kan de vrijwilliger het betaalbewijs mailen naar 

info@synthese.nl t.a.v. de teamleider van het bedrijfsbureau die, na controle, 

voor uitbetaling van de afgesproken bijdrage zal (laten) zorgdragen.  

Uitbetaling zal meestal binnen 2 weken na inzending van het betaalbewijs 

worden afgehandeld. 

Bezwaarprocedure: Er komt geen speciale bezwaarprocedure voor dit fonds. Als een vrijwilliger 

zich benadeeld voelt door de besluitvorming over de aanvraag kan hij/zij  

gebruik maken van de reguliere ‘klachtenregeling medewerkers en  

anderszins’. 

Communicatie: We onderscheiden 3 communicatiemomenten. 

 Initieel: de aandachtsfunctionaris zal het fonds namens Synthese  
introduceren in het vrijwilligerspanel én in de Vrijwilligers nieuwsbrief 
van december a.s.  

 Jaarlijks: in de 1e vrijwilligersnieuwsbrief van het jaar zal het aantal  
ontvangen aanvragen en de gedane toewijzingen worden  
gecommuniceerd. 

 Per aanvraag: aanvrager ontvangt bericht over de besluitvorming. Bij 
een negatief besluit zal de argumentatie daarvoor worden toegevoegd.  
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Vragen die bij ons leven: 

 Wat zou jij in onze nieuwsbrief willen lezen? 

 Welke irritaties kom jij tegen in je vrijwilligerswerk? 

 Wil je leuke of minder leuke ervaringen / situaties uit 

je vrijwilligerswerk delen met andere lezers?  

Of misschien juist liever alleen met ons? 

Laat het ons weten via info@synthese.nl  

o.v.v. vrijwilligersnieuwsbrief. 

 

Signaleren en begeleiden financiële problemen in het wijkteam: 

Wil je in een heldere opbouw meer leren over het profiel van mensen met schulden,  

wat signalementen zijn en hoe mensen het beste begeleid worden? 

Via onderstaande link op de website van Movisie kun je een gratis E-learning volgen: 

https://www.movisie.nl/artikel/signaleren-begeleiden-financiele-problemen-wijkteam 

 

mailto:info@synthese.nl
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Adnan en Aicha zijn beide vrijwilliger bij het Tolken project van Synthese in Venray.  
Adnan is van Irakese afkomst en spreekt Arabisch, Turks Koerdisch en Nederlands en Aicha 
spreekt Marokkaans, Berber en Nederlands. Ze wonen in Venray. Zij helpen graag andere mensen 
en staan altijd klaar voor anderen. Aicha is sinds kort ook vrijwilligster bij de Zonnenbloem. 

 

Wij vertalen bij gesprekken tussen hulpverleners (beroepskrachten en vrijwilligers) en mensen die 
de Nederlandse taal nog niet voldoende spreken. We gaan, als tolk, met de beroepskracht mee op  
huisbezoek bij iemand die de Nederlandse taal nog niet goed spreekt. Het komt ook regelmatig voor 
dat een beroepskracht ons belt als die een afspraak heeft met een cliënt en dan tolken we  
telefonisch. Ook gaan we met iemand mee naar een arts, school, enz. om te tolken. 

Als een iemand een tolk nodig heeft wordt contact opgenomen met Synthese. Synthese vraagt dan 
naar het onderwerp van het gesprek en de situatie waarin getolkt moet worden. Synthese neemt 
dan contact met ons op om te vragen of we tijd hebben om te tolken en geeft ons telefoonnummer 
dan door aan de betreffende beroepskracht. Deze belt met ons om een afspraak te maken voor het 
tolkengesprek met een cliënt. 

We tolken niet voor iemand die we kennen en ook niet als er getolkt moet worden bij een conflict in 
bijvoorbeeld een gezin. 

Als de beroepskracht vergeet om regelmatig pauzes in te lassen, zodat wij kunnen vertalen.  
Of als wij merken dat de cliënt de beroepskracht niet serieus neemt, wij delen dan na het gesprek 
onze indruk met de beroepskracht. 

Het is heel leerzaam. Vaak wordt gedacht dat iedereen die Arabisch spreekt hetzelfde denkt, maar 
dat is niet zo. Arabisch sprekende mensen zijn net zo verschillend als Nederlands sprekende  
mensen. 

Andere mensen helpen geeft een goed gevoel en wij kunnen een brug slaan tussen twee mensen 
die elkaar niet kunnen begrijpen vanwege de taal. 

Andere mensen geven we het advies, ga vrijwilligerswerk doen.  
Het geeft een goed gevoel, je ontdekt nieuwe dingen en ontmoet andere mensen. 
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Op de valreep van het jaar 2017 wil ik me graag nog even aan jullie voorstellen middels deze 

nieuwsbrief. Mijn naam is Cindy van Erp en sinds 1 maart, alweer, ben ik werkzaam als teamleider 

binnen Synthese. De afgelopen 10 maanden ben ik betrokken geweest bij de teams in de  

gemeente Beesel, Horst aan de Maas en het team wat werkt voor de Vereniging Kleine Kernen 

Limburg VKKL/ Spirato.  
 

Ik ben 39 jaar, getrouwd en samen hebben we vier kinderen en een hond. De afgelopen 16 jaar ben 

ik werkzaam geweest bij Vincent van Gogh, met tussentijds een korte uitstap naar Dichterbij.  

Het welzijnswerk was nieuw voor mij, een sprong in het diepe. En wat heb ik veel gezien en geleerd 

de afgelopen 10 maanden! Wat gebeurt er ontzettend veel in de diverse gemeentes. En wat zijn er 

veel betrokken en actieve burgers die een steentje bij willen dragen aan de leefbaarheid van hun 

dorp, die iets willen betekenen voor een ander. Wanneer de gelegenheid zich voordeed ben ik  

aangesloten bij een bijeenkomst of een bespreking en dat gaf zo enorm veel energie! 

En jullie als vrijwilligers, die enorm gemotiveerd zijn om mensen te helpen. Door ondersteuning te 

bieden bij de opvoeding, bij het op orde krijgen van de financiën of door hulp te bieden bij het leren 

van de taal. Enkelen van jullie heb ik al mogen ontmoeten, vol waardering voor de steun die jullie 

bieden aan de medemens.  

Het doet me deugd onderdeel uit te maken van Synthese en samen met professionele, betrokken 

en zeer enthousiaste collega’s een klein stukje aan dit alles bij te dragen! 
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Mijn naam is Koen van den Berkmortel, 34 jaar oud en sinds 1 maart 2017 werk ik als teamleider 

bedrijfsbureau / business controller bij Synthese. In deze functie geef ik leiding aan de onder- 

steunende afdelingen en ben ik verantwoordelijk voor de financiële processen binnen de  

organisatie.  

In de afgelopen drie kwartalen heb ik met veel medewerkers kennis gemaakt en van hen veel  

geleerd over het goede werk dat de medewerkers en vrijwilligers van Synthese verrichten.  

Persoonlijk spreken mij het enthousiasme en de bevlogenheid van onze medewerkers en  

vrijwilligers erg aan. Er is veel positieve energie te bespeuren en zaken innovatief bekijken is ons 

niet vreemd. Dit werkt aanstekelijk!  

Mochten jullie eens in de gelegenheid zijn om bij me binnen te lopen en iets te vertellen over wat 

jullie doen voor Synthese en onze cliënten, lijkt het me leuk jullie kant eens te horen dus wees  

welkom! 
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Colofon 

Redactie: Laska van der Woude  

en Gert van der Steen  
 

tel. 0478 517300 

e-mail: info@synthese.nl 
 

Volgende uitgave: 

juni 2018 
 

Wil je een bijdrage leveren of  

mis je een onderdeel  

in de nieuwsbrief?  

Neem dan contact op  

met de redactie. 
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